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  أثر وسائل السفر الحديثة على رخص السفر
 وعلى سفر المرأة بدون محرم
Kא 

א– 

  
  لخص البحثم

אאאW 
١K ،א،אא

אא،אא،אא،אא
אאאא،אאK 

٢K ؛אאא
א،אאWאא

אK 
٣K אא،אא

אאK 
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K 
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K 

١٢K אWא،אא
אא،אא،א،א،
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אאK 
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א،א
אK 

  : المقدمة 
אא،אאF،

אאא
EF١E 

אא،،
אK 

W،אאאאא 
FWא

אE)٢(،FאE)٣( 
FאE)٤( 

،אאא
אא،א،אא،אאK 

،אא،א
،א،K 

  א אא  א   א  
،K 
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)٢(א–F٣KE 
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    א  א     א
א،א،

אאK 
א،אאא
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אW 
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  وسائل السفر: المبحث األول 
  تعريف الوسائل  .أ 

،א،אא
،א)٥(،אאאא

אאאאא،אא،אא
אאK 

  أنواع وسائل السفر .ب 
אW 

אא،אאא،אאאאK
א،אW 

  :وسائل السفر البرية : أوًال 
אאאאWאK 

אאאאאאא 
K 

  :البرية نوعان  ووسائل السفر
Kאא،א: األول  
אא،אאאאW،الثاني 

אאK 
  : وسائل السفر البحرية : ثانيًا 

אא،אאK 
  :فر الجوية وسائل الس: ثالثًا 

אאאאאK 
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  .أهمية وسائل السفر  .ج 
אאאא

אK 
 אא  ،      W، א

،א،א،א ،
 ،،،

אאK 
  .أهمية وسائل السفر البرية  – ١

אאא
אא،،א،

א ، א   א א     
א א  ،  א א  ، א  ، א 

   ، א      א   
 ، א ، א  ، א    ،א

אא،אא،א،אאK 
  .أهمية وسائل السفر البحرية  – ٢

  א א   א א   
א،אא، אא

WF،אא
E)٦( 

  F א א     אא  א
  E)٧( א  א א    
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 ، א  א אא ، א  א א
אא،אK)٨( 

  .أهمية وسائل السفر الجوية  – ٣
אאאאא

،  אא ،א א 
א   ، א א  א א  
،אא،אא

א)٩( 
  :تطور وسائل السفر الحديثة  .د 

אאWא،א،אK 
،אאא،א

،אאאW،א
א،א،אאא

אאאאK 
     ، א  א    

אאאא،אאאK 
אאא،א

   ، א א  א א  א
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  تعريف السفر ، وبيان مشروعيته:المبحث الثاني 
  تعريف السفر : أوًال 

  .تعريف السفر في اللغة  –أ 
א אאא، אא ،

،א)١١( 
  .تعريف السفر في االصطالح  –ب 

،אW 
١K אאאK 
٢K אאK 
٣K אאאא)١٢( 

  א   א   א  W א 
אאאא

אאK 
 

                                                 
)١١(א٦L٢٧٧א،١٢L٤٣א،١٢٤ 
)١٢(אא٢L١٤٢،אא٢L١٤٢،א٥L١٦א،

١٢٤ 
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  .مشروعية السفر : ثانيًا 
   ،     א ،  א

)١٣(EאFאא 
  Wא  א  F   א  א

אאאא،א
אא،א

אE)١٤( 
   א   א א   א 
، א   א   ، א א  

FאאאE)١٥( 
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)١٦(א٨אL٦٥٤K 
)١٧(אא٢٢٢K 
)١٨(אאאא١٣٦K 



٢٠٠٤א،א مجلة الدراسات االجتماعية

 أثر وسائل السفر الحديثة على رخص السفر وعلى سفر المرآة بدون محرم 
 

 
132

  وصف السفر، وفوائده :المبحث الثالث 
  وصف السفر : أوًال 

،אא،
אאאא،א–א–

    א  א  F W אא   ١٩(א(
 )٢٠(א،א )٢١(

E)٢٢( 
אאאאK 

  ، א א א   א  א  
א،،אK 

אא–א–F،א،א
،אא،א،

אא،אא
،،אא

אאאE)٢٣( 
  א א  א      

א،אא،אאא
א ، ، א

אWא،א،אK 
                                                 

)١٩(Kאאאאאאאא،אאK
א٣אL٦٢٣K 

)٢٠(אWא،אKאאאא٥L١٣٨א،١٦L٧٣
K 

)٢١(אא،٣L٦٢٣K 
)٢٢(א،אאא،אא٣L٦٢٣،

אאאאא،Kא١٣L٧٠K 
)٢٣(א٢L١٠٠K 
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 ،   א   ، א   ، 
 ،           א 

K 
אא،אאא
א ،א  א א

 ،    א א   ،  ،   
א،א

K 
     א א    Fא  

אא،א؟אאE)٢٤(
،א،אא
،אאא אא، ، 
א،א،א،אאאא

   א  א ،א א א  אאא
אא،אאאאא،אא

 א… ،         א  
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  فوائد السفر : ثانيًا 
 ،אאאא א

א،א،אW 
١K  ،  א אא א   א   א

،א،،،K 
FאאE)٢٥( 

   Fא   א  אאא 
אאE)٢٦( 

   F א א א א אא   
אE)٢٧( 

٢K אאאא،אK 
Fאאאאא

E)٢٨( 
٣K אאאאK 

אאFאא
E)٢٩( 

٤K אאK 
FאאאE)٣٠( 

                                                 
)٢٥(אאF٤٨KE 
)٢٦(אF٦١KE 
)٢٧(אF١٩٠KE 
)٢٨(אF٢٢KE 
)٢٩(א،א٢L٥٤٢אאא،٢L٣٠٢،

K 
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٥K אאK 
    אא  F Wא א

אאE)٣١( 
אאאאא

אW 
א   א  
 א  

 


א  א  

   א )٣٢(
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  المسافة التي يجوز الترخص فيها برخص السفر:المبحث الرابع 
אאאאאא

א)٣٣(،א
אאאאK 

אאWאאאא
  א    ،   א ٣٤(א( א 

،א،אא
 ، א אא  א א   ، אא  א

א–אא–
   א،  ، א א

אK 
W٣٥(א(א،א)٣٦( 

                                                 
)٣٣(א،אאאאא

אאא،אא،אא
FFאאאאEEא١٠١א

אאאKאאא١L١٤٠א،
٢אL١٤٣אא٢L١٦٢אא٣L١١١ 

)٣٤(אK 
)٣٥(א،אא٢L٢אא،١L١٤٠K 
)٣٦(א٣אL١٠٦א،٥L٦K 
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  : األدلة 
אאאW 
١K       W  א  א  

א
،אFאא

E)٣٧( 
  :وجه االستدالل من الحديث 

א،  
אאא)٣٨( 

٢K    א   א א    א W 
FאE)٣٩( 

  :وجه االستدالل من الحديث
א  W  ، א א 

אא)٤٠( 
א א W  א  א   א א 
،،אא،٤١(א(אאא)٤٢( 

                                                 
)٣٧(אא،אאא،אא

٣L١٧٥K 
)٣٨(אא١L٢٨٨K 
)٣٩(אא،אא،א

٢אL٥٦٥Kא،אKאא
٩L١٠٣K 

)٤٠(א٢אL٣٦٠K 
)٤١(אא١L٢٨٧א٣L٢٥٣K 
)٤٢(אא،אW،א

،אאאWא،א
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  :ألدلة ا
אאאא–א–א

אFWאא
EK)٤٣( 

  :وجه االستدالل من الحديث 
 א אא ،  

אאאK 
אאWאאאא

)٤٤(א)٤٥(א)٤٦(א)٤٧(،
אאK)٤٨( 

  :األدلة 
Kאאא 

١K  א  א   א   א   W 
F        א א    

                                                 
)٤٣(אא،א،אא

٢אL٥٦٦K،אאאא
٩L١٠٧K 

)٤٤(،אאא،אאא،אאא
אאא،١L٤٩אא،F٢٤Eאאא،

F٩٦Eאאא،א٢L٤٥٣K 
)٤٥(אאאא٢L١٤٠אא،

אא٢L١٤٠אאאא١L٥٥١K 
)٤٦(אא٤L٢٧٤אא،٢L٣٦٠אא،٢L٤٥٣K 
)٤٧(א٣אL١٠٥א١L٥٩٥K 
)٤٨(אא٣L١٠٨K 
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EK)٤٩( 
٢K ، א    א    א    

אK)٥٠( 
٣K  א W   ،    א   
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אא   ،   א  א 

א  א א   א  ،
אK)٥١( 

א א א W א א  א א 
א،א)٥٢(א)٥٣(K 

  :األدلة 
אאא אא א  א
Fא)٥٤(אEK)٥٥( 

אאWאא،אא،
א   א    ، א  

אא،K)٥٦( 

                                                 
)٤٩(א،אאא،אאא

א١אL٣٨٧א،אאא،אאא،
٣L١٧٣K 
)٥٠(א٢L٥٦٦K 
)٥١(א٢אL٣٦١א،א٣L١٠٨K 
)٥٢(א١אL١٤٢K 
)٥٣(٥אL٥K 
)٥٤(אWא،F٦Eאאא،א٦٨١،

א٢אL٤٥٣K 
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  :األدلة 
 א  א  אא W   א  א  

،אאא
א،א،א
،א،אאא
،אא،אא

אK)٥٧( 
  : المناقشة والترجيح

، א א    ، א א    אא 
אאאא א، 

אאאאאW 
    א  א א F  אא 

אFWאא
      E،    ،     

אאאאK 
،،אא

אEK)٥٨( 
،אאאאא
،،א

אאא،
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)٥٦(אא٢L٤٦٤אאא،١L٣٤٦K 
)٥٧(אאאK 
)٥٨(א٢אL٣٦١K 
)٥٩(אא٤אL٢٧٧א،٣L٢٥٤K 
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אאאאאאא
א  z Wא א  ؛ א   

אא،א  ،
א،

אאאא،אא
אאW 

אאאW،أحدهما
א؛אאFא

אאאE)٦٠( 
א٦١(א(א

אK 
אא،אW،والثاني
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א،אKE 
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FאEFWא
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  نوع السفر الذي يجوز الترخيص فيه: المبحث الخامس 
א אא א א

،،אאא
  א ، KKKK      א  KKK

،אא،א،KKK 
،אאאאאאא

אאאאאאW 
אאWאא

אz٦٥(א(א)٦٦(א)٦٧(x 
  :األدلة 

אאאW 
١K FאאEFא
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אאא١L٣٨٨אאאא١L٥١٥K 
)٦٦(٤אL٢٨٧א٢L٣٨٧אא٢L٤٥١K 
)٦٧(א٣אL١١٥א،١L٥٩٦K 
)٦٨(א٣K 
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)٧١(א٢אL٣٨٨K 
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אא)٧٣( 
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)٧٢(א٢אL٣٨٨K 
)٧٣(א٣אL١١٦אא٢L٤٥١אא٢L٢٥١K 
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  :األدلة 
אאאW 

١K F
E)٧٨( 

٢K Fאאא
אE)٧٩( 

٣K F
אאאאאE)٨٠( 

  : وجه االستدالل من هذه اآليات 
،אאא

אאK 
١K –אFW،א

א،אE)٨١( 
٢K –א–FW

אאW،
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  المدة التي يجوز للمسافر أن يترخص فيها برخص السفر:المبحث السادس 
אאאאא

אW 
Gالقول األولWאא

אאא،אא
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  : األدلة 
אאאאאא

FWאEK)٩٠( 
  : وجه االستدالل من الحديث 

אא،א
א،א،אא،
אאא،

אא،א،
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،אWאEK)٩٣( 

                                                 
)٩٠(אא،א،אא
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  : وجه االستدالل من الحديث 
אא
אא،אא

א،
،אK)٩٤( 

  :الراجح 
אאWאאאאא

אאK 
אאFWאא
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،،אא
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אאאאא
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  رخص السفر: المبحث السابع 
،אא،K 

א،א،אK)٩٨( 
،א،א

FWאEK)٩٩( 
FE،אאא

،א،،FW
אE،אאאא،

،،אאא،א
אK 

אW 
  :المسح على الخفين ثالثة أيام بلياليهن : الرخصة األولى 

אאW،א 
Wאא،

،FWאא
،EK)١٠٠( 

  التيمم عند فقد الماء : الرخصة الثانية 
Fא
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EW،FW
EK)١٠٢( 

  .قصر الصالة الرباعية : الرخصة الثالثة 
FWאאא

אאאEK)١٠٣( 
،א،אא

א،אאWא
אFאאא
אE،אWא

אFWאא
E)١٠٤(K 

  .الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء: الجمع بين صالتي : الرخصة الرابعة 
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  :ترك الجمعة : الرخصة الخامسة 
אא–א–Wאא

FEK)١٠٧(  
)١٠٨(.صالة النافلة على الراحلة: الرخصة السادسة  
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)١٠٨(אאא،אאא،א

،אאא،אאא،
א،אאאא،א

،،אא،،אא،א
א،،א،–א–Wאא

אאFFWאEE،אאא
،אאWאא،אא،א

١אL٢٧٥K 
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  :الفطر في رمضان : الرخصة السابعة 
FWאאא

،אא
EK)١١٠( 

–א–אא
אWא–א–

FWE)١١١( 
)١١٢(إباحة أآل الميتة عند الضرورة: الرخصة الثامنة  
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  أثر وسائل السفر الحديثة على رخص السفر:المبحث الثامن 
אאא
،אאאא

אאאאאאW 
אאאW،القول األول
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א،אאK)١١٤( 
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אא
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اني אאאWالث
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  مأثر وسائل السفر الحديثة على تحريم سفر المرأة بدون محر:المبحث التاسع 
אאא،א
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א،אאא
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٦. א–א–אא
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  مراجع البحث ومصادره
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